
 

Media Update Page 1 

 

 

Media Update 22 Μαΐου 2016 

 

Ασυμφωνία χαρακτήρων στο Mega! 

Δεν φαίνεται φως στην υπόθεση του Mega, με τις τράπεζες να δίνουν άτυπη παράταση 

λίγων ημερών. Η προθεσμία του ενός μήνα για την πληρωμή του ομολογιακού δανείου 

(ύψους 88 εκατ. ευρώ) έληξε χωρίς αποτέλεσμα, όπως αναμενόταν. Συνολικά το Mega 

καλείται να πληρώσει άμεσα 100 εκατ. ευρώ σε δάνεια, εκτός κι αν επέλθει συμφωνία 

μεταξύ των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22,7 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι τώρα μόνο ο Πήγασος έχει δηλώσει μέσω του Φώτη Μπόμπολα πως θα διαθέσει 

2,5 εκατ. ευρώ, αναμένοντας άλλα 5 εκατ. ευρώ από τον Δημήτρη Μάρη, καθώς υπάρχει 

η εκκρεμότητα των οφειλών του Τηλέτυπου στην Άνωση, εταιρεία παραγωγής του 

εκδοτικού ομίλου. Η πλευρά Βαρδινογιάννη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα 

συμμετάσχει, καθώς θέτει θέμα για την πρακτική που ακολούθησε η οικογένεια 

Μπόμπολα, με το μερίδιο που της αναλογεί να είναι στα 7,5 εκατ. ευρώ. Είναι σαφές πως 

δεν θα υπάρξει η αναμενόμενη συμμετοχή στην αύξηση από τους παλαιούς μετόχους 

και σε αυτήν τη φάση οι νέοι ενδιαφερόμενοι, με τον Θεοχάρη Φιλιππόπουλο επικεφαλής 

του εγχειρήματος, δεν γνωρίζουν τα ποσά που θα πρέπει να εισφέρουν. Κι αν δεν συμβεί 

κάποιο θαύμα, μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, τα πράγματα θα σκουρύνουν. 

Αναπόφευκτα θα έρθει πιο κοντά το «σχέδιο Β’», με τις τράπεζες να αναλαμβάνουν τον 

μετοχικό έλεγχο του καναλιού και να αναζητούν το διάδοχο σχήμα, που θα ενδιαφερθεί 

να αποκτήσει το κανάλι και να «τρέξει» το δάνειο. Σε διαφορετική περίπτωση, το ντόμινο 

των αναταράξεων θα επεκταθεί στον ΔΟΛ και στον Πήγασο, με απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

 

Κρίσιμο καλοκαίρι για ΔΟΛ - Πήγασο 

Σε άγνωστα νερά εισέρχονται ο ΔΟΛ και ο Πήγασος, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο 

Mega. Ο άλλοτε κραταιός ΔΟΛ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών και 

να μετασχηματίσει τα έντυπά του, ώστε να βρεθεί ένας επενδυτής. Τελευταίος ήταν ο 

Βίκτωρας Ρέστης. Στον Πήγασο μάλλον μετανιώνουν διαρκώς για την απόφαση τους να 

πούνε «όχι» στην προ 12ετίας πρόταση της Γιάννας Αγγελοπούλου για την αγορά του 

συγκροτήματος. Κι αν προστεθεί και το Mega, ο συστημικός κίνδυνος που προκύπτει 

από τα 600 εκατ. ευρώ συνολικού δανεισμού είναι δεδομένος.  

Στον ΔΟΛ έχει καταστεί φανερό πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να συνεχίσει 

να υπάρχει με αυτήν τη μορφή το συγκρότημα. Ήδη τα στελέχη του, το ένα μετά το άλλο, 

αρχίζουν και αποχωρούν με διάφορες αφορμές για να βρουν μια καλύτερη τύχη. 

Αλλά ο ρόλος του ΔΟΛ είναι κομβικός. Έχει σημαντική θέση στις εκτυπώσεις και τη 

διανομή του Τύπου και μέσω του πρακτορείου «Άργος» χρηματοδοτούνται από τις  
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πωλήσεις τους οι μισές εφημερίδες. Οι άλλες μισές είναι στην «Ευρώπη» του ομίλου 

Πήγασου. Ο ορίζοντας για τον ΔΟΛ, που μπήκε ως θριαμβευτής στο χρηματιστήριο, επί 

εποχής Σημίτη, είναι μικρός. Το καλοκαίρι που έρχεται θα κρίνει το μέλλον του ΔΟΛ, με 

δεδομένη τη σκληρή αντιπαράθεση του Σταύρου Ψυχάρη με τον πρωθυπουργό Αλέξη 

Τσίπρα. Το περασμένο Σάββατο τα «Νέα», πάντως, έκαναν άνοιγμα προς το πρόσωπο 

του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, δημοσιεύοντας ένα θετικό 

άρθρο για τις καίριες παρεμβάσεις του, αφήνοντας έκθετο τον Γιάννη Πρετεντέρη, που 

συνεχίζει την πολεμική του. 

 

 

Flash News 

Με τα σύννεφα να πυκνώνουν πάνω από το Mega και τον ΔΟΛ και πλέον να 

πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι πολύ δύσκολα και το κανάλι αλλά και οι άλλοτε κραταιές 

ναυαρχίδες του Λαμπράκη θα κρατηθούν στη ζωή –ήδη οι καθυστερήσεις στην 

πληρωμή των μισθών φθάνουν τους τρείς μήνες-, δεκάδες δημοσιογράφοι και τεχνικοί 

χτυπούν την πόρτα του Συγκροτήματος του Θέμου Αναστασιάδη. Και μιλάμε για πρώτα 

ονόματα, με προσωπικές στήλες στα «Νέα» και στο «Βήμα». 

Κόλλησε... Τη μετεγγραφή του Βασίλη Χιώτη από το «Βήμα» στο «Πρώτο Θέμα» μπλόκαρε 

το μεγάλο λάθος της μετάδοσης το μεγάλο λάθος της μετάδοσης από τον Βήμα FM της 

ανακριβούς πληροφορίας ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μένει σε σπίτι στην 

Κυψέλη, το οποίο πήρε από Τράπεζα που το είχε βγάλει σε πλειστηριασμό επειδή δεν 

πλήρωνε ο δανειολήπτης, ο οποίος μάλιστα χρεοκόπησε και αυτοκτόνησε. Όλα αυτά δεν 

ίσχυαν, όπως τόνισε το Μαξίμου σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, όπου μιλούσε για 

«δημοσιογραφική αλητεία». Λέγεται ότι ο Θέμος Αναστασιάδης δεν ήθελε να φανεί πως 

με την πρόσληψη του Χιώτη υιοθετεί αυτά που είπε κατά του Τσίπρα, από τη στιγμή που 

διαψεύτηκαν. 

Σε συζητήσεις για συνεργασία με τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το BBC και το 

Euronews, βρίσκεται η διοίκηση της ΕΡΤ, με στόχο την ενίσχυση του προγράμματός της 

από τη νέα σεζόν. Οι κινήσεις αυτές θα συνοδευτούν από αλλαγές στο ενημερωτικό 

πρόγραμμα της ΕΡΤ1. Τα καθήκοντά του αναμένεται να αναλάβει και επίσημα, ως 

συντονιστής στον τομέα των ειδήσεων, ο Βασίλης Ταλαμάγκας. 

Ως τον Σεπτέμβριο θα βρίσκεται στα περίπτερα μια νέα κυριακάτικη εφημερίδα. 

Επικεφαλής του εγχειρήματος θα είναι ο δημοσιογράφος Νίκος Τσαγκρής, με 

προϋπηρεσία στην «Πρώτη», το «Επτάμισι» και το «Έθνος». Η εφημερίδα θα κινείται στον 

χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μετά τον «Αδέσμευτο», πουλήθηκε και το τελευταίο ΜΜΕ που είχε μείνει στον Δημήτρη 

Ρίζο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παρέα FM μεταβιβάστηκε στον Φίλιππο Βρυώνη την 

περασμένη Πέμπτη και θα μετανομαστεί σε Party FM. 
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Εφημερίδες  

 
Συνεχίστηκε η κατρακύλα των κυριακάτικων και την περασμένη εβδομάδα. Όνειρο 

αποτελούν πλέον ακόμη και οι κυκλοφορίες που υπήρχαν πριν από δύο τρεις μήνες. Ο 

πήχης έχει περιοριστεί τώρα γύρω στα 375.000 φύλλα! Η μόνη που διασώθηκε ήταν η 

«Real News», που κέρδισε 5.830 φύλλα. Το «Πρώτο Θέμα» έχασε 4.940 –παραμένει, όμως, 

στην πρώτη θέση-, το «Βήμα» είχε μείον 5.970, η «Δημοκρατία» 2.020 και το «Έθνος» 1.150. 

Η συνολική κυκλοφορία ήταν 310.600 φύλλα από 303.120, ήτοι συν 7.480 φύλλα, αλλά η 

αύξηση δεν είναι πραγματική γιατί ο «Ριζοσπάστης» την Κυριακή της απεργίας δεν 

κυκλοφόρησε, ενώ την περασμένη ήταν στα περίπτερα και μάλιστα πούλησε 12.230 

φύλλα. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων (μαζί με της «Καθημερινής») στις 8/5 

ήταν 376.889 φύλλα έναντι 375.303 της προηγούμενης Κυριακής, συν δηλαδή 1.586 

φύλλα, παρότι λόγω της απεργίας οι εφημερίδες πήγαν καθυστερημένα στα σημεία 

πώλησης. Μεγάλη κατρακύλα είχαν οι κυριακάτικες εφημερίδες τον Απρίλιο. Έχασαν 

34.828 φύλλα. Συγκεκριμένα, ο συνολικός μέσος όρος ήταν 406.827 φύλλα έναντι 

441.655 τον Μάρτιο. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 15/5/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 72.290 

«Το Βήμα»: 65.290 

«Έθνος»: 60.070 

«Real News»: 56.240 

«Τύπος»: 13.680 

«Ριζοσπάστης»: 12.230 

«Δημοκρατία»: 11.100 

«Kontra News»: 6.920 

«Freddo»: 6.370 

«Ελεύθερη Ώρα»: 3.930 

«Αυγή»: 3.350 

«To Παρόν»: 2.340 

«To Άρθρο»: 1.200 

«To Χωνί»: 1.040 

«Βραδυνή»: 850 

«Ο Λόγος»: 70 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Τρίτος ο ΣΚΑΪ Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΣΚΑΪ πέρασε, έστω και οριακά, με 

10,4% στην τρίτη θέση, με την προσθήκη ψυχαγωγικού προγράμματος αφήνοντας  
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τέταρτο το Mega με 10,3% και πέμπτο το Star με 10,2%. Ο ΑΝΤ1 ήταν πρώτος με 18,9% και 

δεύτερος ο Alpha με 13,7%. Η ΕΡΤ1 με τη μετάδοση της Eurovision και του Final Four 

ανέβηκε στο 7,3%, ενώ το E-TV υποχώρησε στο 7,1%. Με 1,8% η ΕΡΤ2 και τελευταίο με 1% 

το Μακεδονία TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 9 – 15/5 2 – 8/5 

ANT1 18,9% 16,8% 

ALPHA 13,7% 12,4% 

ΣΚΑΪ 10,4% 9,1% 

MEGA 10,3% 11,2% 

STAR 10,2% 10,4% 

ΕΡΤ1 7,3% 5% 

Ε-TV 7,1% 9,3% 

ΕΡΤ2 1,8% 2% 

MAK TV  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

ΑΝΤ1 – Ε-ΤV συμμαχία... στην απήχηση πνευματικών δικαιωμάτων. Ο ΑΝΤ1 

πρωτοστάτησε με την επιστολή προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς με την οποία 

ζητά αμοιβή για κάθε λεπτό εικόνας του που θα χρησιμοποιείται. Η απαίτηση του έσκασε 

σαν βόμβα στην αγορά, καθώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί συνεργάζονται άριστα στην 

κάλυψη των ειδήσεων και των πολιτικών γεγονότων, μοιράζοντας μεταξύ τους τις εικόνες. 

Στην απαίτηση του ΑΝΤ1 απάντησε άμεσα το E-TV, που έχει επίσης πολλές εκπομπές 

studio και φιλοξενεί πρόσωπα της showbiz, όπως και ο ΑΝΤ1. Το κανάλι στέλνει μήνυμα 

πως συμφωνεί με την πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 και προσθέτει πως για τη χρήση υλικού του 

απαιτείται «έγγραφη άδεια». Επιπλέον, διευκρινίζει πως, επειδή διαθέτει αποκλειστικές 

συμβάσεις με τους παρουσιαστές των εκπομπών του, χρειάζεται έγγραφη άδεια της 

διοίκησης ακόμα και για τη χρήση φωτογραφιών τους ή για την εμφάνιση τους ως 

καλεσμένων σε εκπομπές άλλων τηλεοπτικών σταθμών. 

Πρώτος ο Real FM με 138 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 10 – 16/5/2016. Δεύτερος 

ο ΣΚΑΪ με 129 και τρίτος ο Μελωδία με 117. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Rock FM με 108 

απαντήσεις, ο DeeJay με 106, ο RED με 101, ο Ρυθμός με 99, ο Easy με 90, ο Sfera με 88 

και ο Δίεση με 87. 

Έξι σχήματα εκτιμάει η κυβέρνηση πως θα κατέβουν στον διαγωνισμό. Πέρα από τους 

σίγουρους, Alpha, Star, ANT1, ΣΚΑΪ, θεωρούν σίγουρη την κάθοδο του E-TV, καθώς και 

της Nova, με ένα ευρύτερο σχήμα υποστήριξης. Ρόλο αναμένεται να παίξει και ο 

εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη επισκέφθηκε το 

Μέγαρο Μαξίμου.  


